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Inleiding: 

Peter Scazzero skryf oor plekke in die Midweste van Amerika wat sekere tye van die jaar deur hewige 

sneeustorms geteister word. Hierdie sneeustorms kan so hewig wees dat veral boere op plase hierdie tou 

span vanaf hulle huis se agterdeur na die skuur waar die koeie gehou word. Want die sneeustorms kan se 

hewig wees dat jy selfs midde in die storm selfs nie meer jou hand voor jou gesig kan sien nie. Baie 

mense is al dood in sulke sneeustorms omdat hulle daarin gedisoriënteer raak omdat hulle nie kan sien 

nie. Sommige is so in sneeustorms dood letterlik meters van hul eie agterdeur af sonder dat hulle geweet 

het hoe naby hulle werklik aan die huis is. Dis net as jy aan die tou wat gespan is van die huis tot by die 

skuur vashou, dat jy veilig sal wees en jou pad sal terugkry huis toe. 

 

Scazzero vergelyk ons moderne lewenswyse met so 'n hewige sneeustorm van die Amerikaanse 

Midweste. Sulke spreekwoordelike sneeustorms breek uit in ons lewens as ons vir te veel dinge begin ja 

sê. Die eise van werk en familie en wat selfs die aktiwiteite van ons sogenaamde vrye tyd op ons laai, 

word vir ons net te veel om te dra. Ons bewonder mense wat soveel as moontlik dinge in so min as 

moontlik tyd kan inpas. Sulke mense is ons rolmodelle. Daarom is ons oorgeskeduleer, oorspanne, 

uitverkoop aan gejaagdheid, uitgeput en het ons altyd hierdie tyd-hongersnood- te min tyd om alles in te 

pas wat ons moet en wil doen. Bly beweeg- die klok tik, die klok tik! 

 

In die lig van hierdie werklikhede wat ons omring, wil ek graag dat ons Mattheus 11:25-30 lees. 

 

Ek wil graag aan hierdie teks van ons 'n paar vrae stel.  

 

Die eerste is: Wie is die slim en geleerde mense en wie is die eenvoudiges, letterlik kindertjies? 

Die slim en geleerde mense is die Skrifgeleerdes en die Fariseërs, die Joodse geestelike leiers. 

Teenoor hulle het die gewone mense van die land gestaan- hulle op wie die geestelike leiers neergesien 

het omdat hulle nie die wet so goed geken het en onderhou het in dieselfde streng mate as hulle nie. 

Verlossing, of om reg te wees met God het die Fariseërs en Skrifgeleerdes voorgehou as hierdie selfhelp 

of self-red projek. Met ander woorde hulle het geglo dat elke mens tog in staat is om sy of haar eie 

redding te bewerk deur inspanning en jou eie pogings om die wet van God so goed as moontlik te 

onderhou. Die groot probleem met selfhelp of self-red skemas is altyd die vraag wanneer jy dan nou 

genoeg gedoen het om jou eie redding te bewerk. Die eenvoudiges of kindertjies in hierdie gedeelte is 

almal wat nie op hul eie pogings of vermoëns staat maak om God te dien of hulle redding te verdien 



nie. Dis elkeen wat weet hoe afhanklik hy of sy van God is. Soos kindertjies van ander mense 

afhanklik is vir alles wat hulle nodig het en vir hulle daaglikse versorging. 

 

Die tweede vraag is: wie is hierdie mense wat so uitgeput en oorlaai is en waarvan was hulle so 

uitgeput en oorlaai? 

Een van die kommentaarskrywers skryf oor hierdie uitgeputtes en oorlaaides: "Jesus spoke here to 

people who were desperately trying to find God and who were desperately trying to be good and 

who were finding these tasks impossible and who were driven to weariness and despair."  Hierdie 

uitgeputtes en oorlaaides is mense wat moeg was van die oneindige eise van die Joodse wet. Hulle 

was moeg van godsdiens! Daar was iets soos 613 voorskrifte in die Joodse wet en daarom het die Jode 

gepraat van die juk van die Tora of die wet of die juk van die gebooie. Hierby het die Joodse geestelike 

leiers nog allerhande klein wette en regulasies bygesit om mense verder te belas. Daarom praat Jesus so 

oor hulle in Mattheus 23:4: "Hulle bind swaar en ondraaglike laste saam en sit dit op mense se skouers, 

maar self wil hulle nie 'n vinger verroer om dit self te dra nie." Om die wet en al die ekstra regulasietjies 

te probeer onthou en nakom was hierdie vermoeide en moedelose lewe sonder uitsig en vreugde. Dis 

hierdie oneindige las om deels of ten volle jou eie verlossing te moet bewerk. 

 

Hoekom kan Jesus vir vermoeides en belastes sê kom na My toe? 

Let wel, Jesus sê nie gaan na God toe nie, maar kom na My toe. Want Hy weet ek en jy sal nie self die 

pad na God toe kan vind nie. Hy is tog self soos Johannes 14 ons leer die Weg en die Waarheid en die 

Lewe- niemand kom na die Vader toe behalwe deur Hom nie. Hy sê verder in Johannes 14 dat wie Hom, 

vir Jesus sien, die Vader sien. As ek en jy wil weet hoe God is, kyk na Jesus. As jy by God wil uitkom, 

kom na Jesus toe. God het Homself nêrens beter en duideliker aan ons openbaar as deur Sy Seun 

nie. Watter ongelooflike genade. God wat deur Sy Seun na ons toe kom nie met oordeel op Sy lippe nie, 

maar met hierdie uitnodiging: Kom na My toe. Daardie een woord: Kom! Wys ons God se gesindheid 

teenoor ons- Sy hart teenoor sondaars en belastes en vermoeides. 

 

Wat is hierdie rus vir ons gemoed wat Jesus beloof? 

In die Bybel word rus op verskillende maniere verstaan. Eerstens seker liggaamlike rus. In Markus 6 lees 

ons hoe skares mense Jesus en Sy dissipels so lastig val dat hulle nie eens kon eet nie. Jesus nooi hulle toe 

uit: "Kom julle alleen saam na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie." Dis liggaamlike rus. Ons ken ook die 

sabbatsrus van Genesis en van die Joodse sabbat. Ses dae werk en een dag rus. Die Ou Testament vertel 

ook dat toe die volk van die Here die beloofde land verower het, God hulle rus van hulle vyande gegee 

het. Dan ken ons ook in die Bybel van sterwensrus- ons sien dit baie op grafstene- rus sag. Ek en my 

oudste dogter is albei lief daarvoor om ons musiek baie hard te luister, so sy weet om nie eendag rus sag 

op my grafsteen of my askissie te sit nie- liewer rock on! 



 

Maar die rus waarvan Jesus in Mattheus 11 praat, is spesifiek rus vir ons gemoed. Jesus kom gee rus 

binne-in ons daaglikse lewe, nie dié soort rus wat jy kry met 'n naweek wegbreek of met jou jaarlikse 

vakansie nie. Nee, Hy gee permanente rus. Hy bring innerlike vrede in ons harte wat nie van gunstige 

omstandighede afhanklik is nie. Hy bring by ons kalmte hier binne waar niemand kan insien nie. 

 

Die rus vir ons gemoed gaan oor hierdie nuwe verhouding waarin mens as Jesus se volgeling tot 

God staan. Om Hom te volg beteken rus, omdat jy deur Hom in hierdie nuwe, herstelde verhouding met 

God staan. En die rus is daarin dat ek nie hierdie nuwe verhouding met God deur my eie pogings verwerf 

het nie, maar dat dit vir my verkry is deur Jesus se offerwerk aan die kruis.  

 

Wat is Jesus se sagte juk en ligte las? 

Die juk was hierdie bekende simbool vir die Jode in die tyd van Jesus se aardse optrede. Jukke is op die 

nekke en skouers van diere soos osse en ook slawe en oorlogsgevangenes geplaas om daarmee aan te dui 

dat hulle onder iemand anders se beheer was. Die juk was dus hierdie simbool van onderdrukking en slaaf 

wees en laste dra soos byvoorbeeld die osse moes doen. 

 

Jesus beloof aan Sy volgelinge hierdie ligte las en sagte juk- nie iets wat die lewe uit jou wurg nie, 

maar lewe aan jou gee. Dit wat Jesus die juk noem is iets wat van Bo af kom en jou met reddenede 

krag gryp en optel, nie soos ander jukke wat op jou afdruk  nie. Hy noem hierdie juk sag, want dit 

gaan nie oor ons gespartel en pogings om God te impress of te dien nie, maar gaan oor iets wat aan ons 

gegee word voordat ons nog enigiets doen of kan doen. Ons moet egter ook hoor Jesus belowe nie aan 

ons hierdie lewe van gemak en gerief wat niks van ons sal vra nie. Om Hom te volg gaan juis risiko's en 

uitdagings hê. Hy sê dan in Lukas 9: "As iemand agter My wil aankom, moet hy homself of sy haarself 

verloën en elke dan hulle kruis opneem en My volg…" Hy roep ons tot hierdie lewe van gewillige diens 

aan Hom en ander mense, maar dit is 'n lewe van vryheid en nie van onderdrukking en slawerny nie. Dit 

is die sagte juk om te lewe onder die genadeheerskappy van God, vry van hierdie ondraaglike las om 

myself telkens te moet bewys, vry om te leef en te rus in die vrye genade van God. Philip Yancey het dit 

mooi saamgevat oor hoe ons as God se kinders kan rus in Sy genade: "There is nothing I can do that will 

make God love me more." Want ek het nie God se liefde vir my met my eie pogings verdien nie. "There 

is nothing I can do to make God love me less." My sonde en foute kan nooit Sy liefde vir my weer uitwis 

of verminder nie. Daarom wil ek Hom dien en eer met my lewe, uit dankbaarheid vir wie ek in Hom kan 

wees uit genade ontvang het. 

 

Die rus wat Jesus in ons gemoed wil bring, die sagte juk en die ligte las wat Hy gee, beteken ons moet 

mooi hoor dat Jesus nie die stigter van 'n nuwe godsdiens was met net weer ander reëls en regulasies of 'n 



nuwe wet om ons te onderdruk en van ons slawe te maak nie. Wat Jesus kom bring het staan lynreg 

teenoor alles wat Hom vooraf gegaan het. Het jy al mooi gehoor wat in Romeine 10:4 staan? "Christus is 

tog die einde van die wet." 

 

As Jesus dan nie werk deur reëls en regulasies soos die ou Joodse wet nie, waaroor gaan Sy sagte juk en 

ligte las? Jesus werk deur verhoudings. Doodeenvoudig leer Hy ons dit wat die 40 dae in Doelgerigte 

Liefde- ons is geskep vir verhoudings ons geleer het: Leef in liefde. Daarom staan dit so duidelik in 

Romeine 13:8: "Wie sy of haar medemens liefhet, voer die hele wet van God uit." Christenskap is geen 

nuwe godsdiens nie- dis 'n lewenswyse van in liefde leef. Net soos mense nie uit eie krag God se wet 

van die Ou Testament kon hou nie, kan ons ook nie uit eie krag mekaar liefhê of altyd in liefde leef nie. 

Romeine 5:5 troos my altyd: "God het Sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan 

ons gegee het." Dis die sagte juk en die ligte las- gaan leef met dit wat God klaar vir jou gedoen het 

en klaar vir jou voorsien het. Ek kom weer terug na een van verlede Sondag se tekste in 2 Petrus 1:3: 

"Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien." 

 

Slot: 

Jy mag dalk vanoggend dink- hierdie dominee het nou weer die ball gedrop vanoggend. Dis tog 

commitment Sondag vandag- ons moes vandag gepraat het oor alles wat ons gaan doen ons moes 

vanoggend gemotiveer gewees het om betrokke te wees en lewende, werksame gemeente te wees. En nou 

hoor ons van rus! 

 

Ek het vangoggend gepraat oor Jesus se uitnodiging om na Hom toe te kom en te rus en te lewe in die 

genade wat Hy vir ons bewerk het. Want as ons dit nie hoor nie, gaan ons commitment en dit wat ons 

doen uit die verkeerde plek kom. Dan maak ons van ons navolging van Jesus of betrokkenheid in die 

gemeente hierdie nuwe las of wet wat weer hierdie slawejuk op ons kom lê. Dan gaan ons ons 

betrokkendheid en commitment uit ons eie krag aanpak en geestelik uitsak. Jesus het dit juis van jou en 

my kom aftel.  

 

Gaan vandag huis toe en gaan drink jou koppie teen in die kelder met hierdie vry en dankbare gemoed. 

Rus in die wete van God se liefde en genade vir jou en my. Dit sal nooit verander nie. Nie eens deur my 

beste pogings of slegste foute nie. Neem vanaand jou Bybel- jy moet hom nie lees nie, maar jy kan hom 

lees en jy wil hom lees want dit leer jou om te leef uit wat God reeds vir jou gedoen en voorsien het. 

Maak jou oë toe of hou dit oop- jy moet nie bid nie, maar jy kan bid en wil bid, want jy is deur Jesus in 

hierdie nuwe verhouding met God. Dis mos exciting!  Raak betrokke in die gemeente en dien jou naaste- 

nie omdat jy dit moet doen nie, maar omdat jy dit kan doen en wil doen- God het dan Sy beste en Sy 

mooiste vir jou en my gegee! Gaan leef eenvoudig uit die liefde wat God vir jou en my gegee het. Gaan 



slaap rustiger en gaan rustiger op vakansie- mense wat dit doen vertrou dat alles nie van hulle alleen 

afhang nie- hulle vertrou God dat Hy sal sorg. Ek het altyd so moeilik op vakansie gegaan- wat word van 

daardie siek oom of tannie of daardie lidmaat wat iemand aan die dood afgestaan het as ek nie hier is vir 

'n ruk nie? Baie van ons angstigheid kom van die feit dat ons God nie genoeg vertrou nie- dat Hy sal sorg 

en dat dit soveel belangrik as ons sorg en versorging is nie. 

 

Is jy vandag uitgeput en oorlaai? Kom na Jesus toe. Hy is klaar by jou. Hy wil jou help om daardie laste 

wat ander en jyself op jou gelaai het af te tel. Hy is die Rusbringer en Rusgewer. Jy kan rus in Sy genade. 

Jy kan leef uit Sy genade. Jy kan werk en dien uit Sy genade. Hou op spartel. Hou op steun en kreun 

onder onnodige laste. Hoor Jesus se uitnodiging vir jou: Kom. 

Amen. 


